مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

لفظ اجلاللة (اهلل) يف أصل الىضع العربي وداللته
م .م .مظيور محمود عباس الحشماوي

د .نافع عموان بيمول الجبوري

كمية التربية  /قسم المغة العربية

كمية التربية  /قسم المغة العربية

جامعة تكريت
بسم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة

محمددد ودمددر ال د
رب العددالمين ،والصددوة والسددوم دمددر سدديد المرسددمين ّ
الحمددد ب ّ
وصحب أجمعين.
أمدا بعدد :فقدد تييدر انتبدال الم دوي العوادةُ الوييقدة بدين دمدم الصدر والد لدة ،فكمندا

يعم ددم ا ي ددر ال ددذي يتركد د ُ ت ّي ددر (البني ددة) أو الهي ددلة لم ظ ددة م ددا ف دده ت يي ددر د لته ددا ومعانيه ددا،
ويتضح ذلك من خول بعض ا ل اظ الته أشدكل دمدر البداحيين أصدول اشدتقااها وأي ُدر ذلدك
ُ
فه تصري ها وتعدد أوجهها الد لية.

ومددن خددول تتبعنددا لعدددد مددن ددذل ا ل دداظ ،سددعينا ْن ندددرس ونبحددث ل ظ داً مبارك داً
يعد د ند م ددن أج د عدل ا س ددما دم ددر اإلط ددو  ،أ و ددو ل ددظ الجول ددة (اب) الم ددظ المب ددارك ال ددذي
معرب داً أم
ي تددرض دمينددا دندددما نتندداول البحددث فدده أصددل وضددع واشددتقاا مددن حيددث كون د
ع

دمم داً مد درتجو لذات د أم مش ددتقاً – أن نت ددوخر الداددة والح ددذر الش ددديدين ،ولددم ه و ددو الم ددظ
ط َمد د ِ نن
المبددارك الجمي ددل ال ددذي تطمد د ن بد د القم ددوب إذ اددال د د ّدز م ددن اا ددل { :أَ َ بِد ِدذ ْك ِر المّد د ِ تَ ْ
دوب (الردددد  ،)ٕٛ /وترنددو إليد العقددول ابددل ا ف دددة وا بصددار؛ خوفداً وطمعداً ومحبددة َوَولَهداً
اْل ُقمُد ُ
بسر اسم ه!.

ودبادةً وسكوناً ،فقد حارت العقول فه جول وجمال  ،فكي
ورد اس ددم تع ددالر ف دده القد درآن كييد د ار ،فه ددو مبت دددأ ا س ددتعاذة والبس ددممة ،فضد دوً د ددن
الش ددهادتين والتكبي ددر ،فك د ّدل ددذل تش ددير بوض ددوح إل ددر تمي ددز ددذا ا س ددم المب ددارك د ددن س ددا ر
ا سما والص ات ،ن
فكل شه مبتدأ باسم  ،فقد اال تعالر { :وب ا سدما الحسدنر فداددول

بهدا

(ا دد ار

 ،)ٔٛٓ /فجعددل اسددم المبددارك (اب) مبتدددأ ودلدديو بصد ات جددل يندداؤل ،إذ ورد فدده

ٔ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

إن ب تسعة وتسدعين اسدماً مدن ح ظهدا دخدل الجندة ،وا ّن اب وت ٌدر يح ن
الحديث الشري  " :ع
دب
الوتر"(ٔ) ويقصد بهذل ا سما أسما الص ات.
واددد اختم د

دممددا الم ددة والت سددير فدده اسددم تعددالر ،وأوج د الخددو

تكمددن فدده

ده ه واذا كددان دربي داً ،أدمددم مرتجددل لذات د أم مشددت ٌ ه ،وبعددد
اددولهم :أأدجمدده معد ّدرب أم دربد ّ
تتبع أبدرز تمدك اا ار والمدذا ب وا ار ِ تهدا ،وا ندا دندد أ دم مدا ايدل فده اسدم تعدالر مدن آ ار
دند دمما الم ة والت سير والمعاجم وكتب إدراب القرآن والق ار ات وكتب الم ة ا خرى.
ومددن خددول المتابعددة والقد ار ة وجدددنا أن أكيددر م اددد أطددال وبشددكل يبعددد القددارئ دددن

درض فيد أبدرز مدا
اصد المعنر وال هم ،لذا أصدبح ضدرورياً دنددنا ،أن ن درد بحيدا مسدتقو نع ُ
ايل من آ ار ومذا ب تناولت الم ظ المبارك.
و ب ددد لن ددا أن نش ددير إل ددر أن ددذا البح ددث يس ددعر س ددتكمال د ارس ددة ل ددظ الجول ددة

(د ارس ددة ص ددرفية ،د لي ددة)؛ وذل ددك أن بع ددض الد ارس ددات تناولتد د بعند دوان (ل ددظ الجول ددة ف دده
العربية).

(ٕ)

أن يقسد ددم دمد ددر تمهيد ددد ويويد ددة مباحد ددث أساسد ددية
واد ددد ااتضد ددت طبيعد ددة الموضد ددوع ْ
وخاتمة .تناولنا فه التمهيد مسللتين أساسيتين ما:
عربي ؟
أأعجمي أم
ٔ -لفظ الجاللة:
ّ
ّ
ٕ -لفظ الجاللة بين الوصفية واالسمية.
وأفردنا المبحث األول :لمفظ الجاللة (اهلل) :اسم عمم مرتجل (غير مشتق).

وبحينا فه المبحث الثاني :المفظ المبارك ،اسمم مشمتق ،وت ّدم تناولد مدن خدول يويدة أاسدام
ر يسة ،و ه:
ٔ -مشددت مددن (أَلِ د َ) ،و ددو ل ددظ مشددترك بددين معددان دديدددة ،و دده :العبادة،والسددكون،
التحير ،وال زع.
و ّ
الول ) ،ويعنه (ذ اب العقل).
ٕ -مشت من ( َ
ٖ -مشت من ( ل) و و مشترك بين معنيين ،ما (ا رت اع وا حتجاب).

ٕ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

لفظممو المبممارك ،دمددر ع
أن أصددم ( ددُ) الهددا التدده دده كنايددة دددن
وجعددل المبحممث الثالممث:
ُ
ُ
ال ا ب و ذا مذ ب الصوفية.
ضددمنلت أ ددم النتددا
أمددا الخاتمددة فقددد ُ
ّ
اب تبارك وتعالر الرحمة والم رة إذا لدم نوفّد

سددر اسددم المبددارك ،ومددا لنددا إ نقددولَ { :ربَعنددا
والحمد ب رب العالمين.

توصددل إليهددا البحددث وفدده الختددام نسددلل
التدده ّ
وتا دت أفكارندا فده تعقدب الصدواب فده بحدر
ِ
ِ
طلَْنددا (البقدرة،)ٕٛٙ/
َخ َ
دينا أ َْو أ ْ
َ تُ َؤاخ د ْذَنا إِن عنسد َ
الباحيان

التمهيد

عربي ؟
أأعجمي أم
ٔ -لفظُ الجاللة
ٌّ
ُّ
ب ،واددد
تندداول بعددض دممددا الم ددة والت سددير ل ددظ الجولددة دمددر ّأن د ُ أدجمدده معد عدر ٌ
نس ددب أبد ددو حيد ددان ا ندلسد دده (ت ٘ٗ ٚد د د) ،والسد ددمين الحمبد دده ( ٚ٘ٙد د د) ذلد ددك ال د درأي إلد ددر

(ٖ)
ده ّ ٌ  ،وِا ّن اليهد ددود والنصد ددارى يقولد ددون( :
البمخ دده  ،الد ددذي ذ د ددب إلد ددر ّأن د د ُ أدجم د ّ
درب ددذل الم ظددة و ّيرو ددا ،فقددالوا( :اب) ،أو ّأند ُ سدريانه الوضددع وأصددم (
وأخددذت العد ُ

د ددا)،
ددا)،

فعربت ُ العرب فقالوا :اب.
ع
واد ُرّد ذا الرأي من ابل أ مة الم ة والت سير دمدر ّأند ُ ل دظ دربده و دليدل اداطع
لم درأي المتقدددم وأعن د ُ بعيددد ،و يمددزم المشددابهة الحاص ددمة بددين الم تددين الطعددن فدده كددون ددذل
الم ظة دربية أصيمة ،والدليل دمي اول تعالر { :ولَ ِن سلَْلتَهم عم ْدن َخمَد َ الس ِ
ض
عدم َاوات َوا ْ َْر َ
َ ُ
َ
َ
ِ
لََيقُولُ عن المع ُ (لقمان  ،)ٕ٘/واال تعالرْ َ { :ل تَ ْعمَ ُم لَ ُ َسدمّياً (مدريم  ،)ٙ٘ /وأطبقدوا دمدر ع
أن المدراد
(ٗ)
من ل ظ المبارك (اب) ،ورأى ا كيرون ّأنها ل ظة دربية.

أما االوسه (ت ٓ ٕٔٚد) فرأى أعن ُ
وّ
واسددتعمال اليهددود والنصددارى يقددوم دلدديوً إذ ع
إن احتمددال تواف د الم ددات اددا ٌم زيددادة دمددر أن
إن الهمد دزة ا ددد
( ددا) يبع دددنا د ددن (اب)؛ ّن أص ددل الم ددظ العرب دده يبت دددئ ب ددالهمزة واذا امن ددا ّ
دليل دمر الرأي السداب فدو يصدار إليد

أن ل ددظ الجولددة تصد ّدرفوا في د  ،فهددو يخرج د دددن العمميددة المرتجمددة ،فهددذا
حددذفت فهددذا يعندده ّ
الزدم سااط دن درجة ا دتبار يساددل دقل و نقدل(٘) ،فالدذي دميد سدا ر دممدا الم دة
والت سير ّان ُ دربه ،و ذا ما يؤيدل العقل.

ٖ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

ٕ -لفظ الجاللة بين الوصفية واالسمية
اسم

اختُمد فدده كوند اسددماً أو صد ة ،واددد ذ ددب معظددم دممددا الم ددة والت سدير إلددر أعند
ص ة ،أ ترى أعننا نص ُ و نصد ُ بد  ،فدو نقدول :شده إلد ٌ ،كمدا نقدول :شده

تجدري دميد ،

صمد ،وكذلك فه ص ات تعالر ُب ّد لهدا مدن موصدو
احد
ٌ
رج ٌل ،ونقول إل ٌ و ٌ
فمددو جعمتهددا كمهددا ص د ات بقيددت يددر جاريددة دمددر اسددم موصددو بهددا و ددذا محددال )ٙ(.واددد

أضا فخر الدين الرازي (ت ٗٓ ٙد) ما نص  " :فإن ،ايدل ألديس ّأند ُ ادال فده ّأول سدورة
يز اْلح ِمي ِدد (ٔ) المّد ِ الع ِدذي لَد مدا ِفده السعدماو ِ
ات َو َمدا ِفده ا َْرض (إبد ار يم ٔ،)ٕ-
إب ار يم { :اْل َع ِز ِ َ
ُ َ
ََ
امنا هنا ا ار تان ،منهم من ا أر (اب) بالرفع ،وحين ذ يزول السؤال؛ ّن لما جعم مبتددأ فقدد

ك
ددار مم د ٌ
أخرج د دددن جعم د ص د ة لمددا ابم د  ،و ّ
أمددا مددن ا د أر بددالجر فهددو نظيددر لقولنددا :ددذل الد ُ
لمعد ِ
دالم ال اضد ِدل زيد ٌدد "( ،)ٚو ُنددا إشددارة إلددر البدليددة ،أو دط د البيددان ،فقددد أشددار االوسدده –
صد ارطَ العزي ِدز الح ِمي ِدد(ٔ) ِ
رحمد اب – إلدر اد ار ة { ِ
اب أنهدا محمولدة دمدر البيدان ،ويعنده
َْ
َ
()ٛ
دط البيان.

ورعد الدذين ذ بدوا إلدر دذا الدرأي دمدر
ّ
أما كون ص ة فهو مدن ريدب مدا ايدل فيد ُ ،
المسددمر ،واب تعددالر يدددرك حس داً و
أن اسددم الددذات ُيعددر ب د
مددن اددالوا ّأن د ُ اسددم ذات ،و ّ
ّ
بديهددة ،و تعددر ذات د باسددم ،إنما ُدددر َ بص د ات  ،فجعم د اس دماً لمددذات فا دددة فدده ذلددك،
رد الزمخش ددري
دام ا ش ددارة ،و دده ممتنع ددة ف دده حد د ع اب تع ددالر ،وا ددد ّ
وك ددان العم د ُدم اا مد داً مق د َ
(ت ٖ٘ٛد) ذا القول بما معنال :أنك تص ُ و تص بد  ،فتقدول :إلد ٌ دظديم واحدد كمدا
يم ،و تقول :شده إلد ٌ ،كمدا تقدول شده ٌ رجد ٌل ،ولدو كدان
تقول :شه دظيمٌ  ،ورج ٌل كر ٌ
الحسددنر ُبد ّدد لهددا مددن موصددو
ص د ة لواددع ص د ة ل ي درل موصددوفاً ،وأيض داً فددإن ص د ات ُ
تجددري دمي د  ،فمددو جعمتهددا كمهددا ص د ات بقيددت يددر جاريددة دمددر اسددم موصددو بهددا ،ولدديس
فيها ددا الجولة خو

فه كوند صد ة ،فتعديعن أن تكدون الجولدة اسدماً

صد ة ،فهدو دال

دمددر جمددع ا س دما الحسددنر ،والص د ات العميددا ...فهددو دال دمددر الهيددلة المتضددمنة ليبددوت

الصد ات اإللهيددة لد ُ مددع ن دده أضددداد ا دن د ُ ،وصد ات اإللهيددة دده :صد ات الكمددال المتن دزل
()ٜ
دن التشبي والميال.
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ومما يقدوي دذا الدرأي مدا ذ دب إليد اإلمدام ال ازلده (٘ٓ٘ دد) فده كتابد " المقصدد

ا سد ددنر" " :ادم د دم أن د ددذا ا سد ددم أدظد ددم أسد ددما اب؛ ....عن د د ُ دال دمد ددر الد ددذات الجامعد ددة
دص ا سددما إذ يطمقد ُ أحد ٌدد
لمصد ات اإللهيددة كمهددا حتددر يشد عدذ فيهددا شده ٌ ...و عند ُ أخد ن
دمر يرل

" (ٓٔ).

حقيقة و

سمر ب
مجا اًز ،وسا ر ا سما اد ُي ّ

يرل كالقادر ،والعمديم والدرحيم

املبحث األول

لفظ اجلاللة (اهلل) :اسم علم مرجتل (غري مشتق)

فقددد نسددب الطبرسدده (ت  ٘ٗٛد د) ددذا المددذ ب إلددر الخميددل بددن أحمددد ال ار يدددي

(ٔٔ)
(ت٘ ٔٚد)  ،إذ تناول ال ار يدي ل دظ الجولدة (اب) فده كتابد المعجدم (العدين) دمدر أند ُ
اسم دمم تُطرح ا ل من  ،واّنما و -اب – دمر التمام ولديس مدن ا سدما التده يجدوز
منهددا اشددتقا (فعددل) ،كمددا يجددوز فدده الددرحمن الددرحيم (ٕٔ)،ونسددب ابددن يعدديش (ت ٖٗ ٙدد)

ذا المذ ب إلر سيبوي (تٓ ٔٛد)(ٖٔ) ،وممدا جدا بد سديبوي فده كتابد  " :وادمدم اند

أن تندادي اسددماً فيد ا لد والددوم البتّدة إ ّأنهددم اددد ادالوا :يددا أب ا در لنددا ،وذلددك
يجدوز لددك ْ
دلن ا لد والدوم
من ابل ّأن ُ اسم يمزم ُ ا ل والوم ي اراان وكيُدر فده كومهدم فصدار ك ّ
في بمنزلة ا ل والوم الته من ن دس الكممدة "(ٗٔ) .ويتضدح لندا مدن خدول مدا االد سديبوي
والددوم فدده ل ددظ الجولددة – اب – و ّأند ُ دمددل لزومهمددا وبقا مددا

ّأند ُ لددم يقطددع بلصددال ا ل د
فدده ل ددظ الجولددة لكيدرة ا سددتعمال فدده كومهددم ،فمددا وجدددنال يصد ّدرح بلند ُ دمددم مرتجددل لذاتد ،
بددل لددم يتندداول مسددللة ا صددل وا شددتقا لهددذل الم ظددة أساسداً ،دمددر الددر م مددن أند ُ يميددل فدده
أحد اولي فه ذل المسللة إلر ا شتقا أكير من اول با رتجال وكما سنرى حقاً.

ونسددب الزجدداجه (ت ٖٓٗ د د) ددذا المددذ ب إلددر المددازنه (ت  ٕٜٗد د) إذ كددان

إن اولنددا  -اب – إنمددا ددو اسددم كددذا موضددوع ب دددز وجددل ،ولدديس أصددم (إل د ٌ) و
يقددولّ :
(و ل) و ( ل) والدددليل دمددر ذلددك أندده أرى لقددوله – اب – فضددل مزيددة دمددر (إل د ) واندده
ادقل ب ما

ادقل بقول (إل ).

٘

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

واددال المددازنه أيض داً – بروايددة الزجدداج (ت ٖٔٔ د د) دددن المبددرد (ت ٘ ٕٛد د)-

سددللنه الرياش دده ،فق ددال ل دده :مددا أنك ددرت أن يك ددون أص ددل اولنددا (اب) اإللد د  ،فح ددذفت الهمد دزة
وأد مت الوم ا ولر فه اليانية ،كما أجزت فه الناس أن يكون تخ ي

ا ناس ،يد عم اد دم.
مددن الهمدزة

إن النداس دمددر معنددر اإلندداس ،وكددذلك كدل شدده خ ّد
ادال فقمد ُ
دت لد ُ :مددن ابددل ّ
فهو دمر معنال مخ ّ دا ،واندت إذا امدت اإل لد فمدم تُ ِعمدم ّأند ُ (اب) -جدل جولد  -دمدر معندر
امت (الول) فميس بعمم ب -ددز وجدل – فمدو كدان اب مخ داً مدن إلد لبقده دمدر
إل  ،أو إذا َ
(٘ٔ)

أن ذا ليس مخ اً.
فمما جا – اب – دمر ير معنر اإلل دممنا ّ
معنالّ ،
أن (اب) تعنده المعبدود بدالح ( ،واإللد ) تطمد
واد أشدار أ مدة الم دة والت سدير إلدر ّ
ِ
دع المعد ِ َب ْدل أَ ْكيَ ُدرُ ْم َ
دمر المعبود بدالح والمعبدود ب يدر الحد  ،بددليل اولد تعدالر { :أَإلَد ٌ عم َ
أن ل ددظ
َي ْعمَ ُمددون (النمددل  ،)ٙٔ /فق ددد نسددب االوسدده إل ددر ابددن مالددك (ت ٕ ٙٚد د) ّ
مااددددالّ :
الجول ددة (اب) م ددن ا د ددوم الت دده ا ددارن وض ددعها (ال) ول دديس أص ددم اإللد د ؛ عن اب واإللد د
دنن أحدد ما معتدل العدين واليدانه مهمدوز ال دا  ،صدحيح
أمدا ل ظداً :ف ّ
درّ ،
مختم ان ل ظداً ومعن ً
أمدا معندر:
العين والوم،فهما من مادتين فرد ما إلر اصل واحد تحكم من سو التصدري و ّ
()ٔٙ

فنن (اب) خاص ب تعالر جا مية واسوماً واإلل ليس كذلك؛ ن ُ اسم لكل معبود.
ّ
أن ل ددظ الجولددة (اب) دمددم ب
ويددرى اإلمددام فخددر الدددين ال درازي أن المختددار دندددل ّ
تعددالر و ّأن د ُ لدديس بمشددت البتعددة ،ونسددب ددذا القددول إلددر الخميددل وسدديبوي  ،وأكيددر ا صددوليين
وحجت ُ فه ذلك اولد تعدالرْ َ { :دل تَ ْعمَ ُدم لَد ُ َس ِدمّياً (مدريم  ،)ٙ٘ /أي :مس ّدمر ،ووجدب
وال قها ّ ،
دندل أن يكون المراد اسم العمم ،فكل من أيبدت ب تعدالر اسدم دمدم ،ادال لديس ذاك إ ّ اولندا

اب.

()ٔٚ

واد ُرّد ذا المذ ب دند الزجاجه وابن سديدل (ت  ٗ٘ٛد) وابدن السلديد البطميوسده
إن ل دظ الجولدة
أما من جهة الم ظ فالقول ّ
(تٕٔ٘ د) ،من جهة الم ظ ومن جهة المعنرّ ،
دمدم وضدع كدذا مرتجدل مددردود ،إذ لديس فده كدوم العدرب اسددم فيد ا لد

والدوم ،إ ّ و مددا

فه حكم الزيادة ،وان كانتا زمتين لدبعض ا سدما كالعبداس وال ضدل والحدارث ،فعمدر دذا

دإن أسدما ا ددوم
أمدا فده المعندر ف ّ
مناص من القول بزيادتهما فده ل دظ الجولدة (اب) .و ّ
كد(جع ر ،وزيد) ،إنما احتي إليهدا لم صدل بدين ا شدخاص الدذين تعجدز صد اتهم ددن فصدل

ٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

أما (اب) دز وجدل فدو ُي ّدددر ّاند ُ اسدم
بعضهم دن بعض؛ لتشابهها لديهم واشتراكهم فيهاّ ،
()ٔٛ
دمم كد (جع ر و زيد)؛ ّن ُ تعالر شب ل و نظير يمتبس ب .
ونحن نت مع ذا الرأي والذي يش ع لنا دمر أن دمم مرتجل من جهدة الم دظ:
و ّأن ُ
يمزم ُ ا ل

والوم ،إ ّ فه اولنا يا اب ،مدن ابدل ّأند ُ اسدم

يجوز لنا أن ننادي اسماً في ا ل

والوم فيد بمنزلدة ا لد

كلن اإلل
والوم ي اراان و ُكير فه كومهم فصار ّ
إن لهدذا ا سدم المبدارك
والوم الته من ن س الكممة – كما ذ دب سديبوي إلدر ذلدك – ودمدر ّ
مسمال  -من الخواص ما ليس ل يرل ،منها جدواز ندداؤل ب د (يدا ) النددا  ،نحدو :يدا أب
 ّجل ّ

()ٜٔ
أما من جهدة المعندر فقدد
ومن ير إدخال ّ
(أيها) في بخو كل ما في ا ل والوم .و ّ
إن ا سددم العمددم ددو الددذي وضددع لتعيددين
ّ
رد فخددر الدددين ال درازي – رحم د اب -دمدديهم بقول د ّ :
(ٕٓ)

المسمر مشا اًر إلي بالحس أم .
الذات المعينة ،و حاجة في إلر كون ذلك ّ
واد رعد السمين الحمبه رأي من ذ دب إلدر أن ا لد والدوم فده ل دظ الجولدة (اب)
أص ددميتان ،بقولد د ّ :ند د ُ ك ددان ينب دده أن َين د ّدون ل ددظ الجول ددة؛ ّن وزند د ُ حين ددذ يص ددبح دم ددر
أن (ال) فيد
(فععال) ،نحو ّ :ل وسلّ ل ،وليس في مدا يمنعد ُ مدن التندوين ،و دذا يدد ُل دمدر ُ
از دة دمدر ما يدة الكممدة.

(ٕٔ)

ويبددو لندا مدن خدول مدا جدا بد السدمين الحمبده ،الدذي ذ دب

ي ل
درجح فده اصدل الوضدع مدذ ب ا رتجدال فده

إلر زيادة (ال) فده ل دظ الجولدة (اب) ّأند ُ
فعددال) إ ّ
ل ددظ الجولددة .ويظهد ُدر لنددا ّ
أن ل ددظ الجولددة اب فدده ددذا المددذ ب جددا دمددر وزن ( ّ
مسددمال – يمكددن
ّأن د ُ يند عدون؛ ّن التَنددوين في د – إن لحق د – تنددوين تنكيددر – و ددو جددل ّ
جل جولد  ،و دذل مدن الخدواص ا ًخدر التده
تنكيرل فهو ا سم ا دظم و و ادر المعار
ّ
تضددا إلددر خواص د – جد ّدل جول د – فدده ل ظد المبددارك ،زيددادةً دمددر ت خدديم (ت مدديظ) الددوم
فه (أل) الته ان رد بها اسم المبارك – واب ادمم.
والوم فه ل ظ الجولة (اب) ،فهده فده حكدم ا صدمية ،لقددمها

و ّأياً ما كانت ا ل
فه ا ستعمال ،وا ّن من المحديين من ذ ب إلر دذا الدرأي ومدنهم ا سدتاذ حسدين الهمددانه

الددذي ذ ددب إلددر ع
أن ددذا ا سددم مددع مقارنت د بنظي درل فدده الم ددات السددامية (الجزريددة) ا خددرى

ألو ددا " ف دده
فوج ددد اند د اس ددتعمل بم ددظ " إل د َدول " ف دده العبري ددة ،و " وا ل " ف دده اارامي ددة ،و " ْ
يدل دمر ّأن ُ اسم دمدم مرتجدل ادديم ،وادد ذكدر
السريانية ،و "إ ل" فه العربية الجنوبية ،مما ّ

ٚ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

أن الكممة ا صمية لهذا ا سم فه جميع الم ات السدامية (الجزريدة) ،ده " إيدل " يد عم أخدذت
ّ
صددو اًر يختم د ُ بعضددها دددن بعددض ،ولددذا فالهمدددانه يددرى ان د ُ اسددم دربدده اددديم متطددور دددن
(ٕٕ).

أصل اديم مشترك ،و يحتاج إلر اشتقاا من (ألَ َ) أو ( َولَ َ)
واد ّأيد الدكتور دودة خميل ذا الدرأي ،إذ رأى أند ُ الت سدير ا ادرب إلدر الصدواب،

أن ددذل الكممددة ا خي درة
أن الق درآن ي د لدر فدده اسددتعمال ب دين كممددة اب وكممددة (إل د ) و ّ
بدددليلّ :
دوم (البقدرة
تلته الباً وص اً لكممة (اب) وذلك فه ميدل اولد  { :المّد ُ َ إِلَ د َ إِ ع ُ َدو اْل َح ن
ده اْلقَني ُ

 ،)ٕ٘٘/واد وردت كممة إل ميناة ومجمودة فه آيات القرآن الكريم دند منااشدة الك دار الدذين
عِ ِ
ده إِلَددهَْي ِن ِمددن
يتخددذون مددع اب آلهددة أخددرى يشددركونها فدده الحكددم ،اددال تعددالر " اتخ د ُذونه َوأُ لمد َ
ِِ
ِ
ُد ِ ِ
ين (ا نبيدا /
انص ُروا آلهَتَ ُك ْم إِن ُكنتُْم فَدادم َ
ون المّ " (الما دة  ،)ٔٔٙ /واول تعالر { :اَالُوا َحلراُولُ َو ُ
 ،)ٙٛوي هم من ذا أن كممة (إل ) ليست أصوً اشتقااياً لكممة (اب) كما ادال الم ويدون وكمدا
أن كممددة (اب) اددد وردت كيي د اًر فدده أشددعار العددرب ابددل نددزول
سدديلته ذك درل ،والدددليل ااخددر ّ
الق درآن ممددا يد ن
ددل دمددر أنهددا كممددة مللوفددة تجددري دمددر ألسددنتهم وأنهددا اديمددة فدده اسددتعمالهم

الم وي ،إذ اال امرؤ القيس.

(ٖٕ)

إِثمماً ممن اهلل وال واغمل

فاليموم أُسمقى غيمر مستحقمب

ويد ن
أن كممددة (اب) اسددتعممت فدده الق درآن الك دريم بددالمعنر الددذي حممت د
ددل ذلددك دمددر ّ
فه الشعر الجا مه(ٕٗ).

ونحد ُدن فدده ددذا المبحددث نؤيددد مددا جددا بد بعددض دممددا الم ددة والت سددير وكددذلك مددا
جددا ب د ا سددتاذ حسددين الهمدددانه و د .دددودة خميددل مددن أن ل ددظ الجولددة (اب) اسددم دربدده

أمدا مدا جدا بد بعدض دممدا الم دة
اديم متطور دن أصل مشدترك و ندذ ُ
ب إلدر اشدتقاا ّ ،
والت سير من اشدتقا لهدذا الم دظ المبدارك – وكمدا سنعرضد – فمدرندل إلدر ولعمهدم با شدتقا

أو ً – وربما إ الهم اوادد ا صول المشدتركة لم دات السدامية (الجزريدة) ،أو دددم ا تمدام
بها دن اصد يانياً؛ و ذا نابع من ادسيتهم لم ة القرآن الكدريم ،مدع بعدض ا تمدام بالعربيدة
الجنوبية – كمدا يبددو – بددليل اسدتعمالهم لم دظ (إ ل) – والدذي ينحددر مدن العربيدة الجنوبيدة

ٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

– و و مراد فه ا ستعمال لم ظ (اب) أو وص ٌ ل ُ – كما ذكرنا – وكذلك استعمال فده
تسمية بعض آلهتهم ،ميل :الوة – واب أدمم .-
املبحث الثاني

لفظ اجلاللة ،اسم علم مشتق

واد تناولنا من خول يوية أاسام ر يسة ،و ه:

ٍ
عدة وىي:
ٔ -مشتق من (أَلَ َو) ،وىو مشترك بين
معان ّ
َلو  -يأْلَو) ،فيو إلو ،أي ،مألوه ،ويعني :معبود.
 العبادة ،نحو( :أ َسكنت إليو.
ألييت إلى فالن ،أي
 السكون ،نحو:ُ
ُ
تحير.
التحير ،نحوَ :
ألو في الشيء إذا ّ
ّ

َلو  -يألَو ،إذا فزع من ٍ
أمر نزل بو.
 الفزع ،نحو :أ َواددد نسددب الطبددري (ت ٖٓٔ د د) ددذا المددذ ب إلددر ابددن دبدداس (ت  ٙٛد د) ،إذ
(ٕ٘)

ُروي دن ُ اولد  :دو الدذي ألهد كدل شده  ،ويعبددل ُك ّدل خمد  ،ويعنده اند ُ مدلخوذ مدن (أَلد َ)،
ول دديس له ددذا ا ش ددتقا بن ددا دم ددر (فَ َع ددل ي َ َع ددل) ُس د ِدمع م ددن الع ددرب ولكند د ُد ددر اس ددتد ً،
والدددليل :أن تمددانع بددين العددرب فدده الحكددم لقددول القا ددل ،يصد ُ رجدوً بعبددادة بقددولهم :تالعد
فون ،ومن ذلك اول رؤبة بن العجاج(:)ٕٙ
ِ
ألمم ّد ِه
لممو ُّ
در الغانيمات ُ

رجعمن من تأليمي
َّ
مبح َن واستَ َ
س َ

ويعنه :من تعبدي ،و شدك إن التللّد َ دمدر وزن (الت ّعدل) مدن تللد َ يتللّد دمدر وزن
(ت ّعددل يت ّعددل) ،وان معنددر (أل د ) إذا نط د ب د  ،يعندده :دبددد ومن د ُ ا د ار ة دبددد اب بددن دبدداس
(رضه اب دنهما) { ويذ ُر َك وِا تدك (ا دد ار ،)ٕٔٚ/أي :ودبادتدك ،مصددر مدن ادول القا دل:
()ٕٚ

فون دبادة ".
فون إ ةً  ،كما يقال :دبد اب ٌ
أل اب ٌ
إن ل دظ الجولدة (اب) مشدت مدن :ألد يللد إ
ي هم مما سب ّ

دةً ،فهدو مدللول ،أي:

دلن ا سدم – واب أدمدم – إلد  ،فممددا
معبدود ،و دو تحقيد اددما الم دويين ،فسدديبوي يقدول " :ك ّ
أدخددل في د ا ل د والددوم حددذفوا ا ل د وصددارت ا ل د والددوم خم ددا منهددا ،فهددذا أيض داً ممددا

ٜ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

يقوي أن يكون بمنزلة ما و من ن س الحر  ،وميل ذلك أناس ،فإذا أدخمدت أ
أن الندداس اددد ي دداراهم ا ل د
امددت :الندداس ،إ ّ ّ
تعالر ذكرل "(.)ٕٛ

والددوم ويكددون نك درة واب

والدوم،

يكددون في د ذلددك

يبددو لنددا أن سديبوي اددد تنداول فدده دذا الموضددوع اصدل اشددتقا ل دظ الجولددة ،دون
الواددو

دنددد الد ل ددة ،إذ جعددل أص ددم ا شددتقااه (إل د ) ودن ددد دخددول ا لد د

والددوم تح ددذ

الهمدزة فيصددبح بددالتخ ي (الددول) ،دمددر وزن (العددال) وت ّخددم الددوم وتددد م فدده الدوم ا ولددر،
ودند ذ ننط (اب) و يمكن تجريدل من ا ل والوم أسوة ب د (النداس) التده يمكدن أن نقدول

فيهددا (ندداس) مددن بدداب النك درة إ ّ ع
أن ل ددظ الجولددة
يمكن تنكيرل وبذلك تصبح ا ل

يمكددن أن ي ارا د ا لد

والوم فه حكم الوزمة.

والددوم؛ ّن د ُ

أن اسددم اب
واددد ّ
رجددح أحددد المح دديين اشددتقا ل ددظ الجولددة مددن العبددادة ،إذ يددرىّ :
دإن ل ددظ (اب) مناسددب لمعبوديددة؛ ّن ددذا الم ددظ دمددر أشددهر
مناسددباً لقول د " إيدداك نعبد ُدد " فد ّ

ا ا دوال مددلخوذ مددن ل ددظ (اإلل د ) ،أي المعبددود و (أل د ) معنددال (دبددد) فكددان ل ددظ اب مناسددباً

لمعبددادة ،فقددد ااترنددت العبددادة أكيدر مددا ااترنددت بم ددظ اب فدده القدران الكدريم ،إذ ااترنددت بد فدده
ِ
ين (الزمدر
أكير من خمسين موضعاً ،وذلك نحو اول تعالر { َب ِل المع َ فَ ْ
ادُب ْد َو ُكدن لم ْدن ال عشداك ِر َ
()ٕٜ
 ،)ٙٙ/واول تعالر { أ ِ
َدُب َد المّ َ (الردد ،)ٖٙ/و ير ذلك.
َن أ ْ
ت أْ
ُم ْر ُ
دلن،
واددد أنكددر البطميوسدده اشددتقا ل ددظ الجولددة مددن (اإللهددة) أي العبددادة مصد ّدرحاً بد ّ
فكلنهددا
ألّ د يللَ د إلهددة وتاعل د َ تللنه داً أل دداظ مبنيددة دمددر ل ددظ الجولددة مشددتقة من د ُ ولدديس العكددس ّ
كقولهم :حوال الرجل ،إذا اال:

حول و اوة إ ّ باب ،وبسمل ،إذا ادال :بسدم اب الدرحمن
(ٖٓ)

التحير وال زع.
رجح اشتقا ل ظ الجولة من معنر
ّ
الرحيم ،واد ّ
(ٖٔ)
التحير زيادة دمر معنر العبادة وال زع ،اول ا خطل.
ومما ورد من د ت
ّ
ونحن قسمنا األرض قسمين نصفُيا
ُ
بتسعين ألفما تألو العين وسمطيا

فقول (تلل ) تعنه تحير.

لمنا وُنرامي أن تكون لنا َم َعا
َّ
ام ِة تدمعا
متمى ترهُ عين الطر َ

التحيدر؛ ّن
أن اشتقا لهدذا ا سدم مدن معندر
ّ
وذ ب النس ه (ت ٓٔ ٚد) إلر ّ
معنر ا شتقا :أن ينظم الصي تين فصادداً معنر واحد؛ وصي ة ذا ا سم وصدي ة ادولهم

ٓٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

(أل ) إذا تحير ينتظمها معنر التّحير والد ش ؛ وذلك أن ا و دام تتحيدر فده معرفدة المعبدود
وتُددد ش ال ِطددن؛ ولددذا كيد ُدر الضددول وفشددا الباطددل واددل النظددر الصددحيح لددذا يع د ند يددر جددا ز
ا شتقا بمعنر التحير والد شة؛ ن من الضول.

(ٕٖ)

لو) ويعني ‘(ذىاب العقل)
(الو َ
ٕ -مشتق من َ
التحيددر واددد أُبدددلت
أن أصددم (ول د ) مددن الول د و ّ
ُنسددب ددذا ال درأي إلددر الخميددل دمددر ّ
الدواو مدزل نكسدار ا ،فقيددل :إلد  ،كمددا ايدل فدده وددا إدددا  ،وفده وشدداح إشداح ،يد ّدم أدخمددت

دلن معن ددال دم ددر ددذا
دميد د (أل) وح ددذفت الهمد دزل ،فقي ددل :اب دم ددر الش ددرح ال ددذي مض ددر ،وك د ّ
(ٖٖ)
القول :أن يكون الول من العباد إلي .
أمددا د ل دةُ ذ دداب العقددل فدده ددذا القددول فقددد صد ّدرح فيهددا اإلمددام فخددر الدددين ال درازي
بقول د  :إن د مشددت مددن الول د  ،و ددو ذ دداب العقددل ،وادمددم أن الخم د اسددمان :واصددمون إلددر
سدداحل بحددر معرفت د  ،ومحرمددون ،فددالمحرمون :اددد بق دوا فدده ظممددات الحي درة وتي د الجهالددة،
أم ددا الواج دددون فق ددد وص ددموا إل ددر درص ددة الن ددور وفس ددحة
فك ددلنهم فق دددوا دق ددولهم وأرواحه ددم ،و ّ
أن الخمد
الكبريا والجول ،فتا وا فه ميادين الصمدية ،وبادوا فه درضة ال ردانيدة ،فيبدت ّ
كمهم والهون فه معرفت

(ٖٗ)

ويب دددو لن ددا أن م ددا ج ددا بد د الد درازي – رحمد د اب – ددو تعبي ددر إش دداري دم ددر طريق ددة

الص ددوفية – رحمه ددم اب – ونح ددن

يعنين ددا ذل ددك بق دددر م ددا يعنين ددا الجان ددب ال ددد له المد درتبط

دص ذ دداب
با صددل الم ددوي ،ولكددن بددلس مددن إي درادل نددا لمددا يحمم د مددن جانددب د لدده يخد ّ
العقل الذي يلته من (الول ).
وادد أنكددر البطميوسدده– أيضدا – اشددتقا ل ددظ الجولدة مددن (الولد ) إذ نقدل دددن أبدده

دمدده ال ارسدده (ت  ٖٚٚد د) أنكددارل ددذا القددول بلدلددة ،دده " :لددو كددان أصددل إل د (و دا)
صددر من د ال عددل أن يقددال :تولّ د  ،كمددا أن مددن يقددول فدده وشدداح :إشدداح ،فيهمددز
لوجددب إذا ُ
صددر مند ال عددل اددال :تو ّشددح فيد ّدرد الدواو إلددر أصددمها ،لددذ اب العمددة التدده أوجبددت
الدواو إذا ُ
مز ددا و دده الكس درة ،وكددذلك كددان يمزم د إذا جمددع إلهددا أن يقددول (أولهددة) كمددا أن مددن يقددول

ٔٔ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

الرجددل وآله د فيقددرون الهم دزل دمددر
إشدداح إذا جمددع اددال (أوشددحة) فممددا وجدددنا م يقولددون تللّد
ُ
(ٖ٘)
حالها ،دممنا أنها أص ٌل بدل دن الواو ".
ٖ -مشتق من (اله) وىو مشترك بين معنيين ،وىما :االرتفاع واالحتجاب.

ُنسب ذا القول إلر سيبوي كما ورد دن المبرد والزجداجه وابدن سديدل وابدن يعديش
وأبدده بكددر ال درازي (ت  ٙٙٙد د) والقرطبدده (ت ٔ ٙٚد د)( ،)ٖٙوالحقيق دةُ أن مددا ذك درل سدديبوي

فدده ددذل المناسددبة اددد ُح ّمددل أكيددر ممددا يتحمددل ،فهددو لددم يصددرح بددلن ا صددل ا شددتقااه لم ددظ
الجول د ا اب ددو :ل  -يمي د أو يمددول ،لكن د فدده بدداب المواضددع التدده تحددذ فيهددا حددرو

القسددم فينتصددب ا سددم المقسددوم ب د بعددد حددذفها ،نحددو :ابَ فعمد ّدن وا صددل :واب ،اددال)):
وحدذفوا الدواو كمددا حدذفوا الومدين مددن ادولهمٍ :ل أبدوك حددذفوا م اإلضدافة ،والدوم ا خددرى:

ده أبدوك ،فقمبدت العدين وجعدل
ليخ وا الحر دمدر المسدان ،وذلدك يندوون ،وادال بعضدهم :لَ ْه َ
الددوم سدداكنة ،إذا صددارت مكددان العددين كمددا كانددت العددين سدداكنة ،وتركدوا آخددر ا سددم م توحددا

أين م توحاً ،وانما فعموا ذلك ب حيث يرول لكيرت فه كومهم)) (.)ٖٚ
كما تركوا آخر َ
زيادة دمر ذالك إن الكيير من أ مة الم دة والت سدير لدم ينسدبوا دذا القدول إلدر أحدد،

ونجد ذلك واضدحاً دندد ابدن السدكيت (ت ٕٗٗ د) وأبده حداتم الدرازي (ت ٕٕٖ د) ،وأبده

دمد دده القد دداله (ت  ٖ٘ٙد د د) ،وابد ددن خالوي د د (ت ٓ ٖٚد د د) ومكد دده القيسد دده (ت  ٖٗٚد د د)

والبمطيوسدده ،والطبرسدده ،وأبدده البركددات ا نبدداري (ت  ٘ٚٚد د) ،وأبدده البقددا العكبددري (ت

 ٙٔٙد)(.)ٖٛ

ويبدددو لنددا أن المتددلخرين دددن سدديبوي اددد ف عسددروا اول د أكيددر ممددا يحتمددل دمددر أن
والدوم لمتعريد

اصل ل دظ الجولدة ( ل) دمدر أن وزن (فَ َعدل) ،يد عم دخمدت دميد (ال) ا لد
فقي ددل :ابع واس ددتدلوا ل ددذلك بم ددا روال الم ددازنه بق ددول بع ددض الع ددرب :له دده أب ددوك ،ويعن دده :ل

أبددوك،إذ اددال :والتقدددير دمددر ددذا القددول (فَ َعددل) و الددوزن وزن (بدداب) و (دار) وانشددد اددول
()ٖٜ
ا دشر:
مو ال ُكبم ُار
يسممعيما ُ
الى ُ
ُ

ربماح
كحمفمة من أبمي
ٍ
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

واول ذي اإلصبع العدوانه:

آذار ()ٕٓٓٛ

(ٓٗ)

ٍ
حسب
اله ابن عمك ال أفضمت في

دوني وال أنمت ّدياني فتخمزوني

(ٔٗ)

يد :ب ابن دمك.
ير ُ
وذ ددب اإلمددام فخددر الدددين الدرازي إلددر أن ل ددظ الجولددة مشددت ٌ مددن ( ل) إذا ارت ددع؛
ّن الح د ع – سددبحان وتعددالر – ددو المرت ددع دددن مشددابهة الممكنددات ،ومناسددبة المحددديات،
ودمول – سبحان وتعالر – أدمر مما يكون بسبب المكان وأشر من أن ينسدب إلدر شده
ّ
ممددا حصددل فدده دددالم اإلمكددان ،ند ُ ارت ددع واحتجددب دددن إدراك ا بصددار ومرت ددع دمددر كددل

شه ودما

يمي (ٕٗ).

ددت

وأشددار بعضددهم إلددر ان د ُ مش ددت مددن ( ل – يمددول) ،إذا احتجددب ،لقددولهم" :
العددروس تمددول " إذا احتجبددت ،فهددو سددبحان س د عمه إلهددا :ن د ُ احتجددب مددن جهددة الكي يددة دددن

ا و ددام ،وايددل :أصددم ( ل) وا ل د

من د منقمبددة دددن يددا كقددولهم :لهدده أبددوك ،يريدددون :ب

أبوك ،فلخرت الوم إلر موضع العين ،لكيرة ا ستعمال.

(ٖٗ)

ونس ددب االوس دده – رحمد د اب – إل ددر بعض ددهم أنه ددم جمعد دوا ب ددين د لت دده ا رت دداع

وا حتجدداب ،بقددولهم :أن أصددم :

دداً  ،مصدددر ل – يمي د (ٗٗ) ،أو ل – يمددول ،ليه داً و داً،

إذا ارت دع واحتجددب ،واددد اُد ِدرى شدداذا ،اولد تعددالر { :و دو الددذي فدده السددما
ومن ُ اول ا دشر:

...

...

لٌ

(الزخددر ،)ٛٗ/

بمار (٘ٗ).
...
يشيمدىا ُ
الى ُ
ُ
مو ال ُك ُ

واد تناول البطميوسه أصل ا ل فه ( ل) إذ ص ّدح دنددل أنهدا منقمبدة ددن يدا
دددن واو بدددليل اددولهم :لهدده أبددوك ،فقمب دوا العددين إلددر مكددان الددوم ،فظهددرت العددين يددا  ،ولددو

كان ددت واوا لوج ددب أن يقولد دوا إذا امبد دوا :لَه ددو أب ددوك ،ع
ودل دم ددر أن د داً يص د ّدح أن يك ددون
مرة يانية و ذا القول نسب ُ إلدر أبده دمده
مقموبا من (ول )؛ ن لو كان مقموبا من ُ لم يقمب ّ

ال ارسه (.)ٗٙ

ٖٔ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
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املبحث الثالث

اشتقاقه من (ه) هى بـ (الىقف) ،كناية عن الغائب.

ُنسددب ددذا ال درأي إلددر الصددوفية كمددا ورد دددن السددمين الحمبدده واالوسدده( ،)ٗٚولددم
()ٗٛ
إن مددن ريددب مددا نقددل فدده
ينسددب إلددر أحددد دددن فخددر الدددين ال درازي والقرطبدده واددد ايددل ّ

ه) الهددا  ،التدده دده كنايددة دددن ال ا ددب ،اددالوا :وذلددك
اشددتقا ددذا ا سددم الجميددل ّ
أن أصددم ( ُ
أنهم أيبتول فده نظدر دقدولهم فلشداروا إليد بالضدمير ،يد عم زيددت فيد م الممدك ،إذ دممدوا ّأند ُ
والوم تعظيماً وت خيماً(.)ٜٗ

خال ا شيا ومالكها ،فصار الم ظ (ل ُ) ي عم زيدت في ا ل
وزاد االوسه – رحم اب – أن أصم الكناية :يعنه (الهدا )؛ نهدا لم ا دب ،و دو

سددبحان ال ا ددب دددن أن تدرك د ا بصددار أو تحدديط ب د ا فكددار وأيض داً (اله دا ) يخددرُج مددن
ا ن اس ،فهو المذكور وان لدم تشدعر الحدواس ،ومتدر انقطدع خروجد انقطعدت الحيداة ،وح ّدل
بدالحه الممدات ف يد وباسددم ادوام ا رواح وا بددان واسدتقامة كددل متدن س مدن الحيدوان ،فزيددد

أن ا سدم الكدريم إذا
يم أُلزم الدوم واسدتلنس لهدذا ّ
دميها م الممك ي عم ُم ّد بها الصوت تعظيماً ّ
ِ
ات وا ْ َْر ِ
دان المعد ُ َد ِزيد اًز
حددذفت مند ُ الهمدزة بقدده (ب) ،اولد تعددالر َ"ولِمعد ِ ُجُند ُ
ض َو َكد َ
دود ال عسد َدم َاو َ
ِ
ِ
عدم َاوات
َحكيماً" (ال تح  ،)ٚ/واذا تُركت الوم بقه دمر صدورة (لد ُ) اولد تعدالر { :لَد ُ َمدا فده الس َ
ِ ِ ِ
و َمددا ِفدده ا َْر ِ
ه) الهددا
ض َو َك َددر بالمّ د َوكدديوً (النسددا  ،)ٔٚٔ/وان تركددت الددوم الباايددة بقدده ( ُ
َ
المضمومة من ُو { إل إ ُدو بددليل سدقوطها فده مدا و دم فا صدل ُدو إذ يبقدر

سوال(ٓ٘).

والحقيقة أن شه من ذلك الذي جا ب الصدوفية مدا تيبتد الم دة ولكنندا ج ندا بد
كه نستعرض كدل مدا ايدل ددن اشدتقا

دذا الم دظ المبدارك بمدا فيد ادول الصدوفية الدذي دو
ب ددلس م ددن أن نس ددتلنس ب ددبعض جوانبد د

أا ددرب إل ددر ال ددروح مند د ُ إل ددر النق ددل والعق ددل ،ولك ددن
الد لية؛ لإلحاطة والشمول فه البحث ،واستكما لممنه .
اخلامتة

ٗٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

ٔ -الددذي دمي د سددا ر دممددا الم ددة والت سددير ددو أن ل ددظ الجولددة (اب) دربدده ن د ُ يبتدددئ
بالهمزة،واذا ايل بحذ
العممية المرتجمة.

التصر فه ل دظ الجولدة و دذا يخرجد ددن
الهمزة ،فهذا يعنه
ّ

ٕ -ذ ب معظم أ مة الم ة إلر أن ل ظ الجولدة اسدم موصدو
و نص

صد ة ،وذلدك نندا نصد

ب.

ٖ -ظهددر لنددا مددن خددول البحددث أن سدديبوي – رحم د اب – لددم يصد ّدرح بلصددالة (ال) ا ل د
والددوم ،كمددا ُنسددب إليد مددن ابددل المتددلخرين دند بددوتد إلددر ا رتجددال وددددم ا شددتقا

دلن
وانما ذ ب إلر أن ل ظ الجولة اسم يمزم ا ل والوم لكيرت فه كومهم فصدار ك ّ
ا ل والوم في بمنزلة ا ل والوم الته من ن س الكممة.

نرجح د  ،وأن (ال) في د فدده حكددم
ٗ -ظهددر لنددا أن ل ددظ الجولددة اسددم دمددم مرتجددل و ددو مددا ّ
فع ددال) وأند د ُ ين ددون؛ ن التن ددوين
ا ص ددمية ،لق دددمها ف دده ا س ددتعمال وأند د ُ دم ددر وزن ( ّ
ين لكرلُ ،و و  -ع
مسمال -من أدر المعار و يمكن تنكيرل و ذل من الخدواص التده
جل ّ
تضا إلر اسم المبارك.

ده ا ددديم متط ددور د ددن أص ددل ا ددديم
٘ -ذ دداب بع ددض الب دداحيين المح ددديين إلد در أند د اس ددم درب د ٌ
مشترك و يحتاج إلر اشتقاا من (أل ) أو (ول ).
 -ٙمضددر سدديبوي – رحم د اب – إلددر جعددل أصددم ا شددتقااه مددن (أل د ) بعددد دخددول (ال)
وحذ

الهمزة لكيرة ا ستعمال ،دون الواو

دمر الد لة.

دض أ مددة الم ددة شددتقا ل ددظ الجولددة مددن (اإللهددة :بمعنددر العبددادة)؛ ّن ددذل
 -ٚإنكددار بعد ُ
ا ل دداظ :ألد د – يللد د  ،وتللّد د تللّه ددا ،أل دداظ مبني ددة دم ددر ل ددظ الجول ددة مش ددتقة مند د ول دديس
العكس.

التحيددر) ّن د ُ ُدد ّدد مددن
 -ٛذ ددب بعضددهم إلددر ددددم اشددتقا ل ددظ الجولددة مددن معنددر ( ّ
الضول.
 -ٜأنكر بعضهم – أيضاً  -اشتقاا من الول ؛ ن لو كدان أصدم ( ِوَ داً) لوجدب أن
يقال :تولّ  ،كما يقال :تو ّشح ،كذلك كان يمزمد ُ إذا ُجمدع إلهداً أن يقدال :أولد كمدن

٘ٔ
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يقول فه جمع (إشداح) أوشدحة فممدا ادالوا :آلهدة ،اا ّدروا الهمدزة فده (إلد ) دمدر أنهدا
أصل بدل دن واو.
اهلىامش

ٔ -التاج الجامع لنصول من أحاديث الرسول.ٜٔ/٘ :
ٕ -جا ت ذل الد ارسة لتبين بعض ما يتعم بهذا الم ظ المبارك ،و سيما :ا خدتو

بين (إل ) و (أب) ،وما يناظر ل ظ الجولة مدن ا ل داظ ،وبيندت دددداً مدن خدواص
ددذا الم ددظ المب ددارك ،و س دديما :دخ ددول ت ددا الج ددر دم ددر ل ددظ الجول ددة ،والق ددول ف دده

(المهم) وت خيم الوم وترايقها.ينظر :ل ظ الجولة فه العربية.ٔٗ- ٘ :

ٖ -ينظد ددر :البحد ددر المحد دديط ،ٔ٘/ٔ :والد دددر المصد ددون ،ٕٜ ٕٛ/ٔ :وروح المعد ددانه:
ٔ ٜٙ/البمخدده :ددو أحمددد بددن سددهل (ت ٕٕٖ د د) ،ل د ُ :نظددم الق درآن ،وت سددير
ال اتحددة ،ودصددمة ا نبيددا  ،ومؤل ددات أخددرى كيي درة:ينظددر معجددم ا دبددا ٖٚٗ/ٔ :
وب ية الوداة.ٖٔٔ/ٔ :

ٗ -ينظر :الت سير الكبير لمرازي.ٖٔٚ – ٖٙ/ٔ:
٘ -ينظر روح المعانه.ٜٙ/ٔ :
 -ٙينظر :الكشا  ،ٖٛ-ٖٚ/ٔ :والت سير الكبير لمرازي.ٖٕٔ/ٔ :

 -ٚالت سير الكبير لمرازي ،ٖٕٔ/ٔ :وينظر :ت سر البيضاوي.ٕٙ/ٔ :
 -ٛينظر :روح المعانه.ٜٙ/ٔ :
 -ٜينظددر :البحددر المحدديط ،ٔ٘/ٔ :والدددر المصددون ،ٕٜ /ٔ :والت سددير القدديم– ٖٔ :
ٕٖ وت سير أبه السعود.ٔٚ/ٔ :
ٓٔ-

المقصد ا سنر شرح أسما اب الحسنر.ٗ٘ :

ٕٔ-

ينظر :العين ٗ( ٜٔ/أل ) ،ولسان العرب( – ٗٙٚ / ٖٔ :أل َ).

ٔٔ-
ٖٔ-

ينظر :مجمع البيان.ٖٖ/ٔ :

ينظر :شرح المموكه فه التصري  ،ٖ٘ٙ :وشرح الم صل.ٗٔ/ٔ :

ٔٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

ٗٔ-

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

الكتد دداب ،ٜٔ٘ /ٕ :وينظد ددر :اشد ددتقا أسد ددما اب ٖٓ – ٕٛ :والجد ددامع حكد ددام

القرآن لمقرطبه.ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔ :

٘ٔ-

ينظر :اشتقا أسما اب ،ٖٚ-ٖٙ :ومجالس العمما .ٜٙ :

-ٔٙ

ينظر :روح المعانه.ٜٗ/ٔ :

-ٔٚ

ينظر :الت سير الكبير لمدرازي ،ٖٕٔ-ٖٔٔ/ٔ :والجدامع حكدام القدرآن لمقرطبده:

ٔ.ٕٔٔ – ٔٔٔ/
-ٔٛ

ينظر :مجالس العمما  ،ٚٓ-ٜٙ :والمخصص ،ٖٔٙ – ٖٔ٘ / ٔٚ :والمسدا ل

-ٜٔ

ينظر :البيان فه ريب إدراب القرآن.ٖٗ/ٔ :

ٕٔ-

ينظر :الدر المصون.ٕٛ/ٔ :

وا جوبة.ٕٕ-ٕٔ :

ٕٓ-
ٕٕ-
ٖٕ-
ٕٗ-
ٕ٘-

ينظر :الت سير الكبير لمرازي.ٖٖٔ/ٔ :
ينظر :الزينة ،ٕٓ/ٕ :امش رام (ٔ).

ديوان .ٕٕٔ :

ينظر :التطور الد له بين ل ة الشعر ول ة القرآن.ٜ٘-ٜٕ :

ينظر :الكتداب ،ٜٔٙ-ٜٔ٘ /ٕ :ومجدالس العممدا  ،ٚٓ – ٜٙ :واددراب يويدين

س ددورة ٕٖ – ٕٕ :والمس ددا ل المش ددكمة المعروف ددة ب د د(الب ددداديات) ،ٜٔٛ :والتصد دري

المم د د ددوكه ،٘ٛ :والخص د د ددا ص ،ٕٕ٘/ٕ :ومش د د ددكل إدد د د دراب القد د د درآن،ٙٚ -ٙٙ/ٔ :

والكشددا  ،ٖٚ-ٖ٘/ٔ :والبيددان فدده ريددب إد دراب الق درآن ،ٖٕ/ٔ :والت سددير الكبيددر
لم درازي ،ٖٔٙ-ٖٖٔ/ٔ :والتبيددان فدده إد دراب الق دران ،ٗ/ٔ :ومختددار الصددحاحٕٕ :

(ألد ) والجددامع حكددام القدرآن لمقرطبدده ،ٔٔٔ- ٔٔٓ/ٔ :وت سددر البيضدداوي،ٕٙ/ٔ :
ولسددان العددرب( ٜٗٙ / ٖٔ :ألَ د ) والبحددر المحدديط ،ٕٗ/ٔ :والدددر المصددونٕ٘/ٔ :
وت سير أبه السعود ،ٔٛ-ٔٚ/ٔ :وروح المعانه.ٜٙ-ٜ٘/ٔ :

-ٕٙ

ديوان .ٔٙ٘ :

و دده ا د ار ة دمدده وابددن مسددعود وابددن دبدداس ،ينظددر :مختصددر فدده ش دواذ الق د ار اتٗ٘ :
ومعانه الق ار ات.ٔٛٚ :

ٔٚ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

 -ٕٚينظر :جامع البيان لمطبري ،ٙٗ- ٖٙ/ٔ :وت سير القاسمه.ٕٗ٘/ٔ :
 -ٕٛالكتاب ٜٔٙ-ٜٔ٘/ٕ :وينظر :اشتقا أسما اب الحسنر.ٕٛ-ٕٙ :
 -ٕٜينظر :لمسات بيانية فه نصوص من التنزيل.ٜٔ :
ٖٓ -ينظر :المسا ل وا جوبة.ٜٔ-ٔٚ:
ٖٔ -ديوان .ٖٔٚ:
ٕٖ -ينظر :ت سير النس ه ،ٔٛ/ٔ:والت سير الواضح ،ٜ/ٔ:والت سير المنير ٘٘.٘ٙ-
ٖٖ -ينظ ددر :اش ددتقا أس ددما اب ٕٖ :ٖٖ-ومش ددكل إدد دراب القد درآن ،ٙٚ/ٔ :والبي ددان فد دده

ري ددب إدد دراب القد درآن ،ٖٖ/ٔ:والتبي ددان ف دده إدد دراب القد د ارن ،ٗ/ٔ :وت س ددير البيض دداوي:

ٔ ،ٕٙ/ولسان العرب( ٗٙٛ/ٖٔ :أل ) ،وروح المعانه.ٜ٘/ٔ:

ٖٗ -ينظر :الت سير الكبير لمرازي ،ٖٔٗ/ٔ:وجامع ا حكام لمقرطبهٔٔٔ./ٔ :
ٖ٘ -المسا ل وا جوبة ،ٔٛ-ٔٚ:وينظر:الدر المصون.ٕٚ/ٔ:
 -ٖٙينظد ددر :المقتضد ددب ٗ ،ٕٗٓ/واشد ددتقا أسد ددما اب ،ٖ٘-ٖٕ:ومجد ددالس العممد ددا ،ٚٔ:
والمخصص ،ٖٔٙ/ٔٚ:وشدرح الم صدل ،ٕٗ-ٗٔ/ٔ:ومختدار الصدحاحٕٙٔ- ٙٔٔ :

( ل) ،والجامع حكام القرآن لمقرطبه.ٔٔٔ/ٔ:

 -ٖٚالكتاب.ٜٗٛ/ٖ :

 -ٖٛينظر :إصوح المنط  ٖٖٚ :والزينة ،ٔٗ/ٕ:وأماله القاله ٕ٘٘/ٔ:واددراب يويدين
س ددورة م ددن القد درآن ،ٖٔ:ومش ددكل إدد دراب القد درآن ،ٙٚ/ٔ:والمس ددا ل وا جوب ددة،ٕٓ-ٜٔ :
ومجمددع البيددان ،ٖٜ/ٔ:والبيددان فدده ريددب إددراب القدران ،ٖٖ/ٔ:ومنشددور ال وا ددد،ٗ٘ :
والتبيان فه إدراب القرآن.ٗ/ٔ:

 -ٖٜديوان .ٕٛ :

ٓٗ -ينظر :إصوح المنط  ،ٖٖٚ:والخصا ص.ٕٛٛ/ٕ :

ٔٗ -ينظدر :اشدتقا أسدما اب،ٖ٘-ٖٕ:وشددرح كافيدة ابدن الحاجدب (لمرضدده)ٖٖٔ / ٖ :
 ٖٕٗٔٗ -ينظر :الت سير الكبير لمرازي ،ٖٔٗ /ٔ :وت سدير البيضداوي ،ٕٙ/ٔ:والددر المصدون:
ٔ ٕٗ/وت سر أبه السعود.ٔٛ/ٔ:

ٔٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ٖٗ -ينظددر :البيددان فدده ريددب أدد دراب الق دران ،ٖٖ/ٔ :والت سددير الكبيددر لمد درازي،ٖٔ٘/ٔ:
والدر المصون.ٕ٘/ٔ:

ٗٗ -اد ار ة الجمهددور (إلد ) واد ار ة دمددر بددن الخطداب ودبددد اب بددن مسددعود وأبدده بددن كعددب
وابدن دبداس ،ودمدده بدن أبده طالددب والحكدم " ددو الدذي فده السددما اب " ينظدر :حاشددية
الشهاب الخ اجه ،٘ٚ/ٔ:ومعجم الق ار ات.ٗٓٚ/ ٛ:
٘ٗ -ينظر :روح المعانه.ٜٙ-ٜ٘/ٔ:
 -ٗٙينظر :المسا ل وا جوبة ،ٕٓ:والتبيان فه إدراب القرآن.ٗ/ ٔ :
 -ٗٚينظر :الدر المصون ،ٜٕ/ٔ:وروح المعانه.ٜٙ/ٔ:

 -ٗٛينظر :الت سير الكبير لمرازي ،ٖٔٚ/ٔ:والجامع حكام القرآن لمقرطبهٔٔٔ./ٔ:
 -ٜٗينظر :الدر المصون.ٕٜ/ٔ:
ٓ٘ -ينظر :روح المعانه.ٜٙ/ٔ:
ثبت املصادر واملراجع

ٔ -اش ددتقا أس ددما اب ،لمزج دداجه (أب دده دب ددد ال ددرحمن ب ددن إس ددح ت  ٖٖٚد د) ت ددح:
د.دبد الحسين المبارك ،مط :النعمان ،النج  ٜٔٚٗ ،م.
دكيت (ت ٕٗٗ د د) شددرح وتددح :أحمددد محمددد شدداكر،
ٕ -إصددوح المنط د  ،بددن السد ّ
ود.دبد السوم محمد ارون ط (ٕ) ،دار المعار  ،بمصر  ٜٔ٘ٙم.
ٖ -إدراب يويين سورة مدن القدرآن ،بدن خالويد (أبده دبدد اب الحسدين بدن أحمدد ت
ٓ ٖٚد) ،دار التربية لمطبادة والنشر(.د .ت).

ٗ -ا مد دداله ،لمق د دداله (أبد دده دم د دده إسد ددماديل ب د ددن القاسد ددم ت  ٖ٘ٙد د د) ،دار الكت د ددب
المصرية  ٜٕٔٙم.

٘ -البحددر المحدديط ،بدده حيددان ا ندلسدده (أبدده دبددد اب محمددد بددن يوس د
د) – ط (ٕ) ،دار إحيا التراث العربه ن بيروت – لبنان ا (د.ت).

ت ٗ٘ٚ

 -ٙالب ددداديات (المس ددا ل المش ددكمة المعروفد ددة بالب ددداديات) ب دده دم دده النحد ددوي (ت
 ٖٚٚد) ،تح :صوح الدين دبد اب السنكاوي ،مط :العانه ،ب داد.

ٜٔ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

 -ٚب ي ددة الود دداة ف دده طبق ددات الم ددويين والنح دداة ،لمح ددافظ (ج ددول ال دددين دب ددد ال ددرحمن
الس دديوطه ،ت ٔٔ ٜد د) ،ت ددح :محم ددد أب دده ال ض ددل إبد د ار يم ،المكتب ددة العصد درية،

صيدا  -بيروت (د.ت).

 -ٛالبيان فه ريب إدراب القران ،به البركات ا نباري (ت  ٘ٚٚد) ،تح :د.طد
دبد الحميد ط  ،ومصط ر السعقا ،دار الكتب العربه ،القا رة  ٜٜٔٙم.

 -ٜالتاج الجدامع لنصدول مدن أحاديدث الرسدول ،لمشدي  :منصدور دمده ناصد

–ط

(ٖ) المكتبة اإلسومية ٜٕٔٙ ،م.

ٓٔ -التبيددان فدده إد دراب الق درآن ،تددللي  :أبدده البقددا دبددد اب بددن الحسددين العكبددري (ت
 ٙٔٙد) ،تح :دمه محمود البجاوي ،دار الجيل – بيروت –ط (ٕ).ٜٔٛٚ،

ٔٔ -التطدور الددد له بددين ل ددة الشددعر ول ددة القدران :دددودة خميددل أبددو دددودة ط(ٔ) مكتبددة
المنار ،ا ردن ،الزراا ٘ ٜٔٛم.
ٕٔ -ت س ددير أب دده الس ددعود ،المس د ّدمر (إرش دداد العق ددل الس ددميم إل ددر م ازي ددا الكت دداب الكد دريم)،
لمقاضه أبه السعود الحن ده (تٕ ٜٛد) وضدع حواشدي  :دبدد المطيد دبدد الدرحمن
– ط (ٔ) دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ٜٜٜٔ ،م.

المسمر (أنوار التنزيل وأسرار التلويل) ،لمبيضداوي(ناصدر الددين
ٖٔ -ت سير البيضاوي،
ّ
أبه المنير ،دبد اب بن دمر ت ٔ ٜٙد) ،تقديم محمد بن دبدد الدرحمن المردشدمه،
دار إحيا التراث العربه ،بيروت – لبنان (د.ت).

ٗٔ -ت س ددير القاس ددمه ،المس د ّدمر (محاس ددن التلوي ددل) ،لمقاس ددمه (اإلم ددام العوم ددة محم ددد
صدبح ،دار الحدديث القدا رة،
جمال الدين ت ٕٖٖٔ د) تح :أحمدد بدن دمده ،حمددي ُ
ٖٕٓٓ م.

٘ٔ -الت سير القيم ،لإلمام ابدن اديم (ت ٔ٘ ٚد) ،تدح :محمدد حامدد ال قده لجندة التدراث
العربه ،بيروت – لبنان (د.ت).

 -ٔٙالت سير الكبير ،أو م داتيح ال يدب ،لمدرازي (اإلمدام فخدر الددين الدرازي ت ٗٓ ٙد)
– ط (ٔ) ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ٕٓٓ،م.

ٕٓ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

 -ٔٚالت سددير المنيددر فدده العقيدددة والش دريعة والمددنه  ،د .و بددة الزحيمدده – ط (ٔ) دار
ال كر المعاصر ،بيروت – لبنان ٔ ٜٜٔم.

 -ٔٛت سدير النسد ه ،لمنسد ه (دبددد اب بدن أحمددد بدن محمددود ت ٓٔ ٚد) ،تددح :مجدددي
منصور ،المكتبة التوفيقية (د.ت).
 -ٜٔالت س د ددير الواض د ددح ،د.محم د ددد محم د ددود حج د دداوي – ط ( ،)ٙدار الجي د ددل ،بي د ددروت
 ٜٜٔٙم
ٕٓ -جامع ا حكام (الجدامع حكدام القدرآن) ،لمقرطبده (أبده محمدد دبدد اب محمدد بدن
أحم ددد ا نص دداري ت ٔ ٙٚد د) ت ددح :دم دداد زك دده الب ددارودي ،وخي ددري س ددعيد ،المكتب ددة

التوفيقية ،القا رة – مصر.

ٕٔ -جددامع البيددان دددن تلويددل آي القدرآن ،لمطبددري (اإلمددام أبدده جع ددر محمددد بددن جريددر
ت ٖٓٔ د د د) ضد ددبط وتعمي د د :محمد ددود شد دداكر – ط(ٔ) ،دار إحيد ددا الت د دراث العربد دده،
بيروت – لبنان ٕٔٓٓ م.

ٕٕ -حاشية الشهاب الخ اجه دمر ت سير البيضاوي ،وأصدمها :دنايدة القاضده وك ايدة
الراضه دمر ت سير البيضاوي ،دار صادر -بيروت.

ٖٕ -الخصا ص بن جنده ،تدح :محمدد دمده النجدار ،دار الكتداب العربده ،بيدروت –
لبنان (د.ت).

ٕٗ -الدددر المصددون فدده دمددوم الكتدداب المكنددون ،لمسددمين الحمبدده (أحمددد بددن يوسد

ت

الخراط – ط(ٕ) ،دار القمم ،دمش ٖٕٓٓ م.
 ٚ٘ٙد) تح :د.أحمد محمد ّ
ٕ٘ -دي دوان ا دشددر الكبيددر (ميمددون بددن ادديس) شددرح وادددم ل د :مهدددي محمددد ناصددر
الدين – ط (ٔ) دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان  ٜٔٛٚم.

 -ٕٙدي دوان امددرئ القدديس ،تددح :محمددد أبدده ال ضددل إب د ار يم – ط (ٕ)،دار المعددار /
مصر ٜٗٔٙم.

 -ٕٚديوان رؤبدة بدن العجداج ،ادتندر بتصدحيح وترتيبد ولديم بدن ال ّدورد البروسده – ط
(ٔ) ،منشورات دار اافا الجديدة  -بيروت ٜٜٔٚم.

ٕٔ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

 -ٕٛديد د دوان ش د ددعر ا خط د ددل ،تعميد د د وش د ددرح ا ب انطد د دوان ص د ددالحانه اليس د ددوده،مط:
الكايوليكية ،بيروت ٔ.ٜٔٛ

 -ٕٜروح المعددانه فدده ت سددير الق درآن العظدديم والسددبع الميددانه ل لوسدده(،شددهاب الدددين
محم ددود االوس دده الب دددادي ،ت ٓ ٕٔٚد د) ت ددح :الس دديد محم ددد س دديد ،وا س ددتاذ :س دديد
دمران ،دار الحديث  /القا رة ٕ٘ٓٓم.
ٖٓ -الزينددة فدده الكممددات اإلسددومية العربيددة ،بدده حدداتم ال درازي (أحمددد بددن حم ددان،ت
ٕٕٖ د د) تعمي د حسددين بددن فدديض اب الهمدددانه اليعربدده ط (ٕ) ،مطددابع دار الكتدداب
العربه فه مصر  /القا رة  ٜٔ٘ٚم.

ٖٔ -شددرح كافيددة ابددن الحاجددب لمرضدده (محمددد بددن الحسددن ا سددترابادي ،ت ٙٛٙد د)
تح :إميل بديع يعقوب – طٔ دار الكتب العممية ،بيروت لبنان  ٜٜٔٛم.

ٕٖ -ش ددرح الم ص ددل ب ددن يع دديش (موفد د ال دددين دم دده ب ددن يع دديش تٖٗ ٙد د) ا د ّددم لد د
ووضد ددع وامش د د وفهارس د د الد دددكتور إميد ددل يعقد ددوب – ط (ٔ) ،دار الكتد ددب العمميد ددة،
بيروت لبنان ٕٔٓٓم.

ٖٖ -شرح المموكه فه التصري
العربية حمب ٜٖٔٚ ،م.

داوة – ط (ٔ) المكتبدة
بن يعيش ،تح :فخر الدين اب ّ

ٖٗ -العين ،لم ار يدي (أبه دبد الرحمن الخميل بن أحمدد ،ت ٘ ٔٚد) تدح :د .مهددي
المخزومه ،د .إب ار يم السام ار ه ،دار الرشيد لمنشر ،الع ار ٕ ٜٔٛم.

ٖ٘ -الكتدداب ،لسدديبوي (أبدده بشددر دمددرو بددن ديمددان بددن انبددر ت ٔ ٔٛد) تددح د .دبددد
السوم محمد ارون ،مكتبة الخانجه بالقا رة.

 -ٖٙالك ّشددا

دددن حقددا

التنزيددل وديددون ا ااويددل فدده وجددول التلويددل لمزمخشددري (أبدده

القاسم جار اب محمود بن دمر ت ٖ٘ٛد)دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.

 -ٖٚلسددان العددرب بددن منظددور (أبدده ال ضددل جمددال الدددين محمددد بددن مكددرم المصددري،
تٔٔ ٚد) دار صادر ،بيروت.
 -ٖٛل ظ الجولة فده العربيدة ،بحدث منشدور فده مجمدة الجامعدة اإلسدومية ،العددد()ٜٔ
ب داد.ٕٓٓٚ ،

ٕٕ

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

 -ٖٜلمسات بيانية فه نصوص من التنزيدل د .فاضدل صدالح السدام ار ه ،دار الشدؤون
اليقافية العامة ،ط (ٔ) ب داد ٜٜٜٔم.

ٓٗ -مجددالس العممددا  ،لمزجدداجه ،تددح :دبددد السددوم محمددد ددارون - ،ط (ٕ) الكويددت
ٗ ٜٔٛم.
ٔٗ -مجمددع البيددان ف دده ت سددير الق درآن ،لمطبرس دده (أبدده دمدده ال ض ددل بددن الحس ددين ت
 ٘ٗٛد) ،منشورات شركة المعار اإلسومية  ٖٜٔٚد.
ٕٗ -مختد ددار الصد ددحاح ،بد دده بكد ددر ال د درازي (ت  ٙٙٙد د د) ،دار الرسد ددالة – الكويد ددت
ٕ ٜٔٛم.

ٖٗ -مختصددر فدده ش دواذ الق د ار ات مددن كتدداب البددديع بددن خالوي د (ت ٓ ٖٚد د) ُدندده
بنشرل برجشتراسر ،دار الهجرة (د.ت).

ٗٗ -المخصص ،بن سيدل (أبه الحسن دمه بن إسدماديل النحدوي الم دوي ا ندلسده
ت  ٗ٘ٛد) تح :لجنة إحيا التراث العربده ،منشدورات :دار اافدا الجديددة ،بيدروت

(د.ت).

٘ٗ -المسا ل وا جوبة ،لمبطميوسده (أبده محمدد دبدد اب بدن محمدد السعديد ت ٕٔ٘ دد)
رسالة دكتورال ،محمد سعيد الحافظ ،القا رة ٜٔٚٚم.

 -ٗٙمش ددكل إدد دراب القد درآن ،لمقيس دده (مك دده ب ددن أب دده طال ددب ت  ٖٗٚد د) ت ددح :ح دداتم
صالح الضامن ،منشورات و ازرة اإلدوم فه الجمهورية العرااية ٘ ٜٔٚم.

 -ٗٚمعجم ا دبا أو إرشاد ا ريدب إلدر معرفدة ا ديدب لمحمدوي (أبده دبدد اب يدااوت
بن دبد اب ت  ٕٙٙد)  -ط (ٔ) دار الكتب العممية ،بيروت  -لبنان ٔ ٜٜٔم.

 -ٗٛمعجد ددم الق د د ار ات ،تد ددللي :د.دبد ددد المطي د د

الخطيد ددب ،دار سد ددعد الد دددين لمطبادد ددة

والنشر.

 -ٜٗالمقتضددب ،لممبددرد (أبدده العبدداس محمددد بددن يزيددد ت ٘ ٕٛد د) ،تددح :محمددد دبددد
الخال دضيمة ،دالم الكتب ،بيروت.
ٓ٘ -المقصد ددد ا سد ددنر شد ددرح أسد ددما اب الحسد ددنر ،تد ددللي

حجد ددة اإلسد ددوم أبد دده حامد ددد

ال زاله،ارأل وخرج أحاديي :محمود بيجو ،ط – (ٔ) ،مط :الصباح.ٜٜٜٔ ،

ٖٕ

ل ظ الجولة (اب) فه أصل الوضع العربه ود لت
د .نافع دموان بهمول الجبوري  /م .م .مظهور محمود دباس الحشماوي

ٔ٘ -منيور ال وا د ،به البركات ا نبداري(،ت  ٘ٚٚدد) تدح :د.حداتم صدالح الضدامن،
دار ال ار د العربه ،بيروت – لبنان.

ٕٗ

